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Klubbafton
med prisutdelning anordnas å Restaurant Riche, 
Birgerjarlsgatan 4, lördagen den 18 jan. kl. 
7,30 e. m.

Under aftonen komma herrar E. Schuman 
och Kidd Johnson, champion of America, att 
förevisa sin färdighet i boxning.

Vidare har en del medlemmar, för att höja 
trefnaden, lofvat medverka.

Supé serveras kl. 10 e.m., pris 3 kronor.
Efter Supén Dans under musik af herr E. 

Landin.
Kommitterade.

Obs.!
De medlemmar, som önska erhålla Svenska Dag

bladet, föreningens officiella organ, för 1913 till 
det låga priset af Kronor 12— , torde anmäla sig 
på föreningens expedition, Riddaregatan 17.

Sammanträde.
Skidafdelningen afhåller sammanträde å Caféet 

Regeringsgatan 18, onsdagen den 15 jan. 1913, 
kl. 7,30 e. m.

Val af funktionärer.
Diskussion om backlöpningsregeln.
Kommen mangrant!

Styrelsen.

Pristäflan om diplom.
Djurgårdens idrottsförenings styrelse har beslutat 

att anskaffa ett diplom för föreningen samt att för 
detta ändamål anordna en pristäflan. I denna 
äger alla föreningens medlemmar deltaga och 
styrelsen hoppas att anslutningen blir allmän. För
slagen skola vara inlämnade på expeditionen senast 
den 1 febr. 1913. De skola vara märkta med ett 
motto, hvilket äfven skall återfinnas på ett slutet 
kuvert innehållande inlämnarens namn och adress.

Prisens antal och värde komma att bero på an
talet inlämnade förslag. Prisbedömningen kommer 
att verkställas af en opartisk nämnd.

Skidlöpningen.
Vinterns program 1913.

Jan. 16. Längdlöpning 10 km. Start vid Öster
malms idrottsplats kl. 8 em.

Jan. 19. Orienteringslöpning, hvarom närmare 
framdeles.

Jan. 23. Längdlöpning 20 km. Start vid Öster
malms idrottsplats kl. 7,30 em.

Jan. 30. Distanslöpning 70 km. hvarom närmare 
framdeles.

Febr. 2. Allmän backlöpning i Saltsjöbadens 
skidbacke kl. 1,30 em.
Allmän terränglöpning Sickla—Saltsjö
baden, om hofjuvelerare K. Anderssons 
vandringspris. Start vid Sickla kl. 8,45 
f. m. Terränglöpning 5 km. för damer. 
Start vid Saltsjöbadens skidbacke kl. 12 m. 

Febr. 4. Längdlöpning 20 km. Start vid Öster
malms idrottsplats kl. 7,30 em.

Febr. 23. Backlöpning (eventuellt internationell)' 
i Saltsjöbadens skidbacke kl. 1,30 em. 
Nationell terränglöpning 30 km. om Salt
sjöbadskannan.

Mars 9. Allmän backlöpning om D. I. F:s 
vandringspris för tre längsta stående 
språng i Saltsjöbadens skidbacke kl. 
1,30 em.
Träningstäflingar anordnas tisdagar och 
torsdagar med start vid Östermalms 
idrottsplats kl. 7,30 em. Löparna indelas 
i tre klasser. Första träningstäflingen 7 
jan. kl. 7,30 em.

Ynglingaafdelningen.
Febr. 23. Terränglöpning 5 km. för 15 — 17 år 

samt 2 km. för under 15 år. Start vid 
Saltsjöbaden kl. 12 m.
Backlöpning i Saltsjöbadens lilla skid
backe kl. 10 fm. med samma klassin
delning som för terränglöpningen.

Klassindelning.
Löpningarne den 16 och 23 jan. samt 4 febr. 

äro indelade i tre klasser. Klass 1 för löpare som 
eröfrat pris på allmän täfling. Klass 2 som er
öfrat pris på föreningstäfling samt klass 3 för de 
som ej eröfrat pris i någon täfling. Samma indelning 
gäller äfven för träningstäflingarna.

Terränglöpningen Sickla—Saltsjöbaden indelas 
i tre klasser. Klass 1 för de som eröfrat pris på 
allmän täfling. Klass 2 för öfriga. Klass 3, old boys 
räknas de som äro 35 år, eller de som äro 30 år 
och ej eröfrat pris under de 5 senaste åren.
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Funktionärer.
På Skidafdelningens sammanträde den 10 dec. 

1912, uppsattes kandidater till funktionärer för 
vinterns täflingar. De som ej vilja åtaga sig, eller 
de som önska komma ifråga torde hänvända sig 
till afdelningens sekreterare C. Wilhelmsson, Jung
frugatan 45, Allm. tel. 223 51.
Utsågs följande hrr.

C. Hellberg C. Jansson
B. Nylund A. Ingmansson
J. af Klercker E. Almlöf
A. Norling D. Nilsson
G. Grönskog B. Gillström
J. A. Hansson H. Johansson
E. Nilsson K. A. Fredriksson
B. Andersson E. Johansson
A. Hallgren E. Lemon
E. Ekberg E. Ekenberg

Föreningstäflingarna 1912
Föreningstäflingarna blefvo i år, på grund af 

de Olympiska Spelen, framflyttade till hösten. Där
till kom att nästan endast söndagar kunde komma 
ifråga, då hvardagskvällarna på grund af mörkret 
endast kunde användas för löpningar å längre 
distanser. Täflingarna ha ej rönt någon vidare 
stor anslutning från medlemmarnas sida, och re
sultaten ha med några få undantag icke varit sär
deles anmärkningsvärda. I hopptäflingarna sak
nades både Almlöf och Einar Nilsson. Den se
nare fullgjorde som bekant i år sin värnplikt. I 
seniorernas täfling i hopp var Sandqvist bäst, ehuru 
resultaten blefvo mycket dåliga. Bäst var resul
tatet i längdhopp, ehuru denna täfling ägde rum 
å Traneberg på en nyanlagd och mycket tung 
bana. Bland juniorerna lade man särskildt märke 
till en ung kraftig hoppare Sundh, hvilkens re
sultat i stående längdhopp är utmärt, särskildt 
som täflingen gick på samma bana som längd
hoppet. Af de andra juniorerna var Forsberg na
turligtvis öfverlägsen i stafhopp, fastän han icke 
uppnådde något af sina vanliga resultat. Samma 
höjd som honom klarade äfven senioren Björn 
Wissner. Han bör med litet mera träning komma 
upp till bättre resultat. Föreningen äger förresten 
en hel del goda juniorer i samtliga hoppen såsom: 
G. Johansson, Lindblad, E. Svensson, Wickström.

I löpningarna var Lindqvist öfverlägsen på 100 
meter. Tiden är äfven fin om man tager i betrak
tande att löpningen ägde rum i stark motvind. 

På 400 meter fick han dock stryka på foten för 
Hammarstrand. Poss, hvilken icke är så utpräg
ladt snabb, lyckades också på de sista meterna 
kasta sig förbi Lindqvist. 800 meter vann Poss 
på ganska god tid. Tiden kunde dock blifvit bättre 
om Sjöberg, i stället för att ligga och vänta på 
slutspurten; gått fram redan i början och satt upp 
hårdare fart. De bägge längre loppen blef en tve
kamp mellan Sundholm, Alm och Hellgren. Ti
derna blefvo äfven mycket goda, tack vare den 
hårda fart, som hölls. Alm vann det längre loppet 
genom en grann spurt i sista hvarfvet.

Af juniorernas löpningar var 100 meter intres
santast. I denna gren äger föreningen flera unga 
löpare, hvilka med omsorgsfull träning kunna 
komma långt. I slutloppet missuppfattade Sundh 
startens kommando och kvarstod på startlinjen. 
Genom tillmötesgående från de andra täflande, 
fick han starta om och löpte ensam på den fina 
tiden af 12,2 sek. Segrare blef dock den unga 
Sundell, som äfven på 400 meter lade beslag på 
första platsen. Denna löpare har stora utvecklings
möjligheter. På 1,500 meter lyckades en ung lö
pare Vallin genom en energisk slutspurt slå en 
sådan löpare som S. Carlsson.

Kasttäflingarna hade samlat mycket få deltagare 
Skoglund var här bäst, och hans resultat i spjut
kastning är ju förstklassigt. Han bör dock mest 
lägga sig på kulstötning och spjutkastning fastän 
han äfven äger goda förutsättningar i en hel del 
andra grenar. Svensson är äfven en mycket lof
vande kastare och "all round".

Bland ynglingarna var Reutersvärd i en klass 
för sig, ehuru Backström i en del grenar gjorde 
honom segern stridig. Löpningen på 100 meter 
var mycket rolig att se. Fältet, sex stycken, kom 
mycket bra iväg. Till målet inkom först Reuter
svärd långt före de andra, sedan kom Sundbladh 
hårdt kämpande om andra plats med de öfriga 
“sprinters". Segraren lofvar mycket och bör med 
träning snart komma under 12 sekunder. I spjut
kastning uppnådde E. Söderberg ett utmärkt re
sultat för att vara af en 14-åring.

I täflingen om Herbert och Sallys vandringspris 
startade endast 2 deltagare. Lindqvist, innehafvaren 
af vandringspriset hade ingen svårighet att för 
andra gången eröfra detsamma genom att med stor 
öfverlägsenhet segra på 100 och 200 meter. På 400 
meter däremot sprang han dödt lopp med Krause.

Täflingarna uti stående höjd- och längdhopp, 
släggkastning, häcklöpning och 1,500 meter för 
seniorer samt stående höjdhopp och häcklöpning 
för juniorer äfvensom femkampen kunde ej af
hållas i brist på deltagare.
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Löpningen om 1902 års vandringspris hade 
endast lockat tre deltagare till start, nämligen R. 
Våhlin samt bröderna Poss. Farten var i första 
hvarfvet dålig, men i andra hvarfvet gick Paul 
Poss ensam fram och ökade farten. Genom en 
energisk löpning lyckades han komma ned till jämnt 
4,50. Det befanns dock att distansen af misstag blifvit 
40 m. för lång hvarför tiden borde ha varit 5 à 6 
sekunder bättre, om den rätta distansen hade löpts.

Resultaten meddelades i ett föregående nummer.
S—

Fältskjutning.
D. I. F. hade söndagen den 24 nov. anordnat 

fältskjutning vid Trångsund. På grund af det dåliga 
vädret deltogo relativt få skyttar. Målen voro fem 
och mot hvarje skulle sex skott lossas.

Mål 1, 1/2 figur på 280 m.
„ 2, 1/3 „ „ 195 m.
„ 3, 1 „ „ 450 m.
„ 4, 1/4 „ rörlig „ 170 m.
„ 5, 1/3 „ „ 240 m.

Resultaten blefvo: Klass III.
A. T. Lundén 5-5-5-4-5= 24 träff. 
*E. Gustafsson 5 —6 —5—3 — 5 = 24 „
N. Romander 5 —6 —4 —3—4= 22 „
R. Örtegren 5-6-5-2-4 = 22 „
*J. Holmström 3 —5 —3 —5 —4= 20 „
N. Haskel 5-3-2-6-3= 19 ,,
T. Björkman 3 —6 —2—5 —3= 19 „
R. Jonsson 6—1—3 —4—4= 18 „
*C. O. Petsén 3-6-0-5-4= 18 „
W. Rasmussen 6 — 4— 1 — 0 — 2 = 13 „

Klass II.
*J. Kragsterman 4-1-4-3-2= 14 träff.

Klass I.
*B. Nylund 4-2-1-0-0= 7 „ 

*Deltog äfven i insatsskjutning.

Fotboll.

Djurgårdens I. F. fotboll mästare.

Årets täfling om svenska mästerskapet i fotboll 
har varit mera segsliten än någon föregående. 
Bägge finallagen ha haft att spela sju matcher i 
stället för fyra och först efter att i finalen ha mötts 
tre gånger kom afgörandet.

Den tredje finalmatchen spelades söndagen den 
17 november på Råsunda idrottsplats, hvilken ut
setts därtill efter omröstning inom styrelsen för 
fotbollförbundet. Publiken uppgick till 3 — 4,000 
personer, hvilket torde ha varit rekord. Vädret var 
vackert men kyligt, hvaremot planen var hård och 
ytterst hal.

Lagen ställde upp på följande sätt.
Djurgården: Dahlberg, Frykmann, Backlund, 

Karlsson, Wicksell, Öhman, Janson, Olsson, Norden
skjöld, Johanneson, Söderberg.

Örgryte: Lundin, Appelgren, Johansson, Myr
berg, Hagard, R. Pettersson, Sandberg, F. Petters
son, Bergström, Levin och Bengtsson.

Domare O. Thulin, Göteborg.
Örgryte hade sitt starkaste lag medan Djur

gården måst sätta in Johannesson till följd af Fri
bergs frånvaro samt företaga flera omplaceringar. 
Laget var emellertid äfven i sin dåvarande upp
ställning mycket starkt.

Örgryte valde att spela med solen i ryggen och 
sedan djurgårdarne ett par gånger rört bollen bar 
det iväg på Örgrytes vänstersida ned mot djur
gårdsmålet. Lundins centring sköt dock Appel
gren öfver. Spelarne hade för öfrigt synnerligen 
svårt att stå på benen på den hala planen och det 
hela såg ej mycket lofvande ut i början.

Så småningom blefvo dock spelarne mera hemma
stadda, örgrytarne mäst och de utvecklade snart 
ett vackert forwardsspel, som dock ideligen bröts 
af djurgårdens försvar. Snart nog ilsknade äfven 
Nordenskjöld till och började sätta fart på djur
gårdens forwardskedja. Den gjorde det ena an
greppet efter det andra antingen i centern med 
korta passningar eller på flyglarne, hvarvid Söder
berg utmärkte sig.

Örgrytarne voro dock hela tiden de farligaste 
men djurgårdens försvar spelade storartadt och 
lät aldrig något tillfälle till riktigt farliga skott 
yppa sig. Det blef därför djurgården som gjorde 
första målet. Nordenskjöld hade ett par gånger 
användt den i dylikt väglag fullt riktiga taktiken 
att från långt håll skjuta hårda markkrypare, hvilka 
strukit utefter stolparne. Efter 30 minuters spel
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kom plötsligt ett dylikt skott, som gick in utan 
att Bengtsson fick tag i det.

Spelet blef nu ännu lifligare och särskildt ör
grytarne arbetade hårdt. De kvitterade också redan 
efter tre minuter. Dahlberg hade fångat ett långt 
skott men fick ej iväg bollen tillräckligt långt, den 
hamnade framför Appelgren, hvilken lugnt petade 
den till Myrberg. Denne i sin tur kunde lätt 
sparka in den i öppna det målet. Örgrytarne voro 
sedan en stund de farligaste, men mot slutet af 
halfleken kommo djurgårdarne allt mera i gång, 
och flera gånger var det på håret som Örgrytes 
mål klarades.

Örgrytarne hade i stort sedt haft första halfleken, 
men den andra blef helt och hållet djurgårdens. 
Efter att ha börjat växlande kommo djurgårdarne 
allt mera igång. Forwardskedjan visade ett snabbt 
och säkert samspel och angreppen kommo med 
en fart och kläm, som aldrig förr. Ingenting öfver
läts åt slumpen men farten var icke desto mindre 
ypperlig. Försvaret understödde förträffligt och 
höll bollen hela tiden på Örgrytes sida. Örgrytes 
spel hängde uteslutande på det bakre försvaret. 
Backarne fingo arbeta oerhördt och äfven målvakten 
fick visa hela sin skicklighet för att stoppa de allt 
farligare målskotten som djurgårdarne levererade.

Att det under sådana förhållanden ej skulle dröja 
länge innan djurgården nätat var klart. Efter 25 
minuters spel kom det väntade målet. Söderberg 
gjorde en af sina vackra centringar, från hvilken 
Nordenskjöld sköt ett härligt skott. Bengtsson 
lyckades genom att kasta sig fånga bollen, men 
kunde ej liggande klara sig mot Jansson och 
Olsson, hvarför den senare kunde skjuta i nätet.

Efter detta slappnade djurgårdarne något ehuru 
de fortfarande behärskade spelet. Örgrytarne, som 
under tiden hufvudsakligen spelat åskådare för
sökte nu angripa, men förgäfves.

En stund innan spelet var slut gjorde djurgården 
ett tredje mål. Söderberg skickade in en hård, låg 
centring, hvilken studsade mot Bergström in i 
målet. Bergström gick därefter upp som center
forward och var ett tag nära att göra mål, men 
studsade mot Frykman som mot en mur.

När spelet afblåstes var djurgården segrare med 
3 — 1 och svenska mästare för första gången.

Samtliga spelare i djurgårdslaget utmärkte sig. 
I Nordenskjöld har laget fått den centerforward 
som behöfdes. Han gillar ej endast uppvisnings

spel utan spelar för att vinna, äfven om han där
vid skall gå igenom murar. Einar Olsson spelade 
såväl som någonsin förr, därmed vare nog sagt. 
Johannesen och Janson skötte sig ehuru nya på 
platserna utmärkt och den lille Söderberg kilade 
som en skottspole utefter linjen samt gjorde otaliga 
utmärkta centringar. Alla tre halfbackarna voro 
som vanligt förträffliga ehuru Öhmann ej på flera 
år spelat på halfbacksplats. Han var också stundom 
något svag i markeringen, men säker på hufvudet 
samt understödde forwards bra. Frykman glänste 
och om Backlund därvid föreföll något svagare, 
så skulle det vara intressant att se hvilken back 
ej skulle gjort detsamma i sådant sällskap, hur ut
märkt han än varit. Dahlberg spelade i klass med 
de öfriga, ehuru han genom otur och halkan blef 
skulden till Örgrytes mål. Laget har väl gjort sig 
förtjänt af sin seger och att drypa någon malört 
i bägaren för dess spel under en del tidigare 
matcher i år är ej värdt.

De stora seriernas matcher inställas.

Svenska och mellansvenska seriens samtliga åter
stående matcher ha till följd af det dåliga vädret 
inställts och spelas först i vår. Någon svårighet 
att då slutspela matcherna anses ej föreligga.

seriernas ställning är följande:

Svenska serien
Sp. v. Oa. f. mål P

I. F. K. Göteborg 4 3 1 0 11-2 7
I. F. K. Uppsala 4 3 0 1 17-5 6
Djurgårdens I. F. 4 2 0 2 6-6 4
Allmänna I. K. 4 2 0 2 7-11 4
Örgryte I. S. 4 1 1 2 9 — 7 3
I. F. K. Norrköping 4 0 0 4 2-21 0

Mellansvenska serien

Västermalms I. F. 4 3 1 0 7-2 7
I. F. K. Västerås 4 3 1 0 17-11 7
Johanneshofs I. F. 4 2 0 2 12-11 4
I. F. K. Eskilstuna 4 2 0 2 12-12 4
Köpings I. S. 4 1 0 3 9-14 2
I. K. Svea E-tuna 4 0 0 4 6-13 0
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Djurgårdens idrottsförenings styrelse 1912.
Ordförande: C. Hellberg, Linnégatan 80.

A. T. 44 34. R. T. 127 45.
v. ordförande: A. Hedjersson, Saltsjöbaden.

R. T. och A. T. Saltsjöbaden 129. 
Skattmästare: V. N. Petsén, Riddaregatan 17.

A. T. 127 & 58 42. R. T. 75 38.
v.skattmästare: E. Ekberg, Skånegatan 18, 3 tr.

A. T. Söder 51 10.
Sekreterare: D. Sandqvist, Grefturegatan 48.

A. T. Österm. 41 62.
v. sekreterare: C. Wilhelmsson, Jungfrugatan 45. 

A. T. 223 51.
Intendent: E. Lemon, Vestmannagatan 24.

A. T. Vasa 20 60.
v. Intendent: E. Nilsson, Engelbrektsg. 43 B.

A. T. Österm. 57 72.
Styrelsel.: G. Frykman, Hornsgatan 34.

A. T. Söder 6 96.
A. Norling, Hornsberg.

R. T. 79 20. A. T. 154 49.
B. Nylund, Döbelnsgatan 3.

A. T. 43 43, Saltsjöb. 81. R. T. Norr 1 07. 
F. Dahlström, Vestmannag. 68.

A. T. Vasa 48 88.

Suppleanter:
J. af Klercker, Torstensonsgatan 7.

R. T. 137 65.
E. Johansson, Riksbanken.
C. Jahnzon, A.-B. Lux.

Föreningens expedition är hos herr V. N. Petsén, 
Riddaregatan 17. A. T. 127 och 58 42, R. T. 75 38.

Tranebergs Idrottspark
Rikstel. 15 86. Allm. Tranebergsbro 66.

Afdelning för allmän idrott:
Ordförande: E. Nilsson (se ofvan).
Sekreterare: N. Björk (se ofvan).
Materialförv.: S. Fogelmark.

Afdelningen för fotboll och bandy:
Ordförande: A. Norling (se ofvan).
v. ordförande: O. Pettersson, Smålandsgatan. 
Sekreterare: G. Sahlin, Vestmannagatan 31.

R. T. 112 87.

Afdelning för Lawntennis:
Ordförande: Alg. Nilsson, Birgerjarlsgatan 29. 

A.T. 53 70. R. T. 90 52.
Sekreterare: A. Anderberg, Kungsträdgårdsg. 14. 
vice sekr: B. Schwartz, Wollmar Yxkullsg. 15.

Afdelning för skidlöpning:
Ordförande: B. Nylund (se ofvan).
Sekreterare: C. Wilhelmsson, Jungfrugatan 45.

A. T. 223 51.
E. Schumann, Jungfrugatan 12.

A. T. Österm. 48 25.
P. Mattsson, Styrmansgatan 21.

A. T. Österm. 26 52.

Afdelning för Brottning:
Ordförande: Hjalmar Johansson, Frejgatan 31. 
Sekreterare: S. Olsson, Katarina Brandstation.

Upplysningar angående nedanstående idrottsgrenar 
lämnas af:

För simning:
J. af Klercker (se ofvan).

För skytte:
C. O. Petsén (expeditionens adress).

För velocipedåkning:
Nils Willnow, Prestgårdsgatan 19, 3 tr.

A. T. Söder 350 84.





Stockholm 1913. C. A. Löjdquists Tryckeri.


